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و ١٧٩و ١٧٩و ١٤٨و١٣٩و٩٣و ٨٨و ٧٧و ٧٦و ٧٥تعـديل هـي   المواد التي تم عليهـا ال   )١(

  ).١(مكرر ١٨٩مكرر والمادة  ١٨٩

              
         
               

             
                 

                    
             

               – 
                 

     ٪        
٪     ٪       

                    
             

              
                      
              

                                                           
أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على االستفتاء الخـاص بالتعـديالت الدسـتورية أن نسـبة      )٢(

من إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم حول التعديالت % ٧٧.٢الموافقين على هذه التعديالت وصلت إلى 
وقال المستشار محمد عطيـة رئـيس اللجنـة    . رفضوا هذه التعديالت%  ٢٢.٨لدستورية، مقابل ا

إن نسبة الذين شاركوا في االستفتاء بلغت : المشرفة على االستفتاء في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم
مليونًـا  ١٨مليون نسمة؛ حيث قـام   ٤٥من عدد المواطنين الذين لهم حق المشاركة وهم % ٤١.١٩

 ٣٦٦مليونًـا و  ١٨مواطنًا بالمشاركة في االستفتاء، بعدد أصوات صحيحة بلغت  ٩٤٥ألفًا و ٥٣٧و
  .صوتًا باطالً ١٩٠ألفًا و ٢١صوتًا مقابل  ٤١٤ألفًا و
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لواقع السياسي العراقي آنذاك يتبين لنا أن النظام السياسي المطبق فـي  نيابي، ولكن من خالل استقراء ا
سحب الثقة وهي مـن   ةفعلى سبيل المثال نجد أن وسيل. ظل ذلك الدستور لم يكن نظاماً برلمانياً حقيقياً

فـالوزارات العراقيـة قـد    . الدعائم األساسية للنظام البرلماني كانت مطبقة في العراق من جانب واحد
أي مجلس نواب عراقي طيلة ثلث قرن أن يسحب الثقة  ؤت في حل مجلس النواب وبالمقابل لم يجربالغ

برأي األغلبية  اًمن أية حكومة عراقية، وفي ظل النظام البرلماني يكون تعيين الوزراء ورئيسهم مرتبط
يسهم كـان مرتبطـاً   هي أن تعيين الوزراء ورئ) البرلماني(أما الحالة التي كانت في العراق  ،البرلمانية

مـن القـانون   /٦٥(بموافقة الملك، وقرارات مجلس الوزراء ال تكون نافذة مالم يصادق عليها الملـك  
بين النصوص المثبتة في الدستور النظام السياسي المطبـق   اًشاسع اًبأن هناك بون(وهذا يعني ) األساسي

لى هذا األسـاس يمكـن القـول بـأن     وع). فعالً، هناك طالق بين المخطط الدستوري والواقع السياسي
 ،النصوص الدستورية في القانون األساسي العراقي والتي جسدت النظام البرلماني كانت معطلـة فعليـاً  

) ٢٧/٧/١٩٥٨(ويمكن القول كذلك بأن أول دستور عراقي يصدر في العهد الجمهوري وهـو دسـتور   
فيها رئيس الوزراء بالسلطة، إذا لم يعلن عن  نفرداالمؤقت كان معطالً فعلياً خصوصاً خالل الفترة التي 

يدل على أن الدستور كان معطالً فعلياً أو  انعراقي آنذاك كالتعطيل هذا الدستور، ولكن الواقع السياسي 
  .الجزء األكبر من أحكامه في األقل
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(9) http://helmylawyers.maktoobblog.com/ 
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برأي األغلبية  اًمن أية حكومة عراقية، وفي ظل النظام البرلماني يكون تعيين الوزراء ورئيسهم مرتبط
يسهم كـان مرتبطـاً   هي أن تعيين الوزراء ورئ) البرلماني(أما الحالة التي كانت في العراق  ،البرلمانية
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بين النصوص المثبتة في الدستور النظام السياسي المطبـق   اًشاسع اًبأن هناك بون(وهذا يعني ) األساسي

لى هذا األسـاس يمكـن القـول بـأن     وع). فعالً، هناك طالق بين المخطط الدستوري والواقع السياسي
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(11)  http://masrstars.com/vb/showthread.php?t=19125 
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 –ق دستورية  ١٦لسنة  ٧في القضية رقم  ١/٢/١٩٩٧حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة   ١٤)(

  .١٣/٢/١٩٩٧تابع في  ٧الجريدة الرسمية العدد 
ق دستورية  ١٥لسنة  ٢٣في القضية رقم  ٥/٢/١٩٩٤المحكمة الدستورية العليا بجلسة حكم   )(١٥

  .١٠٠مجموعة أحكام الدستورية العليا الجزء السادس ص 

                
      

               
              

           
                    

 

           –     
             

            –   
             

              
              

            
         
           

               
                                                           

ق دستورية  ٨لسنة  ٢٢في الدعوى رقم  ٤/١/١٩٩٢حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة    )١٦(
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  .١٠٠مس المجلد األول ص مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الجزء الخا
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  .في العهدينالواردة فيما يلي الحقوق  ) ٢١(

ـ : العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دولى الخـاص  تضمنت ديباجة العهد ال
إذ ترى أن االعتراف بالكرامـة   ،بالحقوق المدنية والسياسية أن للدول األطراف فى هذا العهد

المتأصلة فى جميع أعضاء األسرة الدولية وفى حقوقهم المتساوية يشكل وفقاً للمبادئ المعلنـة  
ن هذه الحقـوق  وإذ تقر بأ ،فى ميثاق األمم المتحدة أساس الحرية والعدالة والسالم  فى العالم

  :ومن أهم الحقوق التى تضمنها هذا العهد. ة من أن كرامة اإلنسان أصيلة فيهمنبثق
 الشعوب الحق فى تقرير المصير ولها استناداً على هذا الحـق  لكل بحيث يكون  :حـق تقرير المصير

  .أن تقرر بحرية نموها االقتصادى واالجتماعى
 تتعهد كل دولة فى هذا العهد باحترام الحقـوق المعتـرف   بحيث  :الحـق فى المساواة وعـدم التمييز

بها فيه، وبكافة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين فى إقليمها والداخلين فى واليتهـا دون تمييـز   
بسبب العرق و اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسياً أو غير سياسى أو األصل القـومى  

  .ة أو النسب أو غير ذلكأو االجتماعى أو الثرو
 وعلى القانون أن يحمى هذا الحق وال يجـوز   ،باعتباره حقا مالزما لكل إنسان: الحـق فـى الحيـاة

  .حرمان أحد من حياته تعسفاً
 ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو :ر التعذيب والمعاملة الالإنسانيةحظـ

أو علمية على بالكرامة وعلى وجه الخصوص ال يجوز إجراء أية تجربة طبية  الالإنسانية أو الحاطة
  .أحد دون رضاه الحـر

  جوز لكل فرد حق فى الحرية وفى األمان على شخصه ، وال ي:الحـق فى الحرية واألمان الشخصى
ن وطبقاً لقانو، وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها اتوقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً

  .لإلجراء المقرر به
  لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والـدين ويشـمل ذلـك    :حـرية الفكـر والضمير والديانة

، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره وحريته فى إظهار دينـه أو  فى أن يدين بدين ما حريته
  .ةه أو مع جماعة وأمام المأل أو على حدمعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرد

     الحـق فـى العـدالة يكون من حق كل فرد لدى الفصل فى أى تهمة جزائية توجـه إليـه أو فـى
، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبـل محكمـة   قه والتزاماته فى أية دعوى مدنيةحقو

  .تقلة وحيادية منشأة بحكم القانونمختصة مس
 لكل طفل حق فى اكتساب جنسية، فالحق فى الجنسية يمكن الفرد مـن التمتـع    :سيةالحـق فـى الجن

 .المواطن السياسية وغير السياسية حقوقبجميع 

      
                   

               
              

                 
             

              
  

                
        

                                                                                                                          
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن أهم الحقوق والحريـات  

  :التي يتضمنها
 فل أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمـة  الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تك

  .العمل دون أي تمييز، ظروف عمل تكفل السالمة والصحة
    ،حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التـي يختارهـا

  .دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية
 ن البلد المعنىحق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقواني.  
  بحق كل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية.  
     حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم مـن الغـذاء والكسـاء

  .والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية
 مية والعقلية يمكن بلوغهحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجس.  
 حق كل فرد في التربية والتعليم.  
 حق الفرد في أن يشارك في الحياة الثقافية. 

 الحق في حرية البحث العلمي.  
  .١٣/٧/١٩٧٥/٢٠٠٧: العدد -الحوار المتمدن " مبدأ سيادة القانون "سامر أحمد موسى،  )٢٢(
     .المرجع السابق  )٢٣(
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ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا

يجب اأن يكون 

@ @@



@ @@@òß†ÔßZ@ @
            

               
               

               
                 

                
          

      
                  

               
           

             
              

    
           

             
            

            
           

                    



ع
راب

 ال
صل

�
لف

ا
 الد�صتور امل�رصي ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا يجب اأن يكون

111

@ @@@òß†ÔßZ@ @
            

               
               

               
                 

                
          

      
                  

               
           

             
              

    
           

             
            

            
           

                    



ع
�صل الراب

الف
 الد�صتور امل�رصي ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا يجب اأن يكون

112

                 
                    

       
             

         
               

               
              

      
          

                  
              

                
               

               
     

               
                

          

                                                           
ملف معلومـات   كفاح شعب من أجل الشرعية الدستورية،: نوفل توفيق، رحلة الدستور المصرى  )٢٩(

  ).٢٠١١الهيئة العامة لالستعالمات، مارس : القاهرة(، حول التطور الدستورى فى مصر

                
                  

               
            

             
                   

           
             

                   
          

         
                

             
           

                   
                

                
                    

             
               

           
           
              



ع
راب

 ال
صل

�
لف

ا
 الد�صتور امل�رصي ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا يجب اأن يكون

113

                 
                    

       
             

         
               

               
              

      
          

                  
              

                
               

               
     

               
                

          

                                                           
ملف معلومـات   كفاح شعب من أجل الشرعية الدستورية،: نوفل توفيق، رحلة الدستور المصرى  )٢٩(

  ).٢٠١١الهيئة العامة لالستعالمات، مارس : القاهرة(، حول التطور الدستورى فى مصر

                
                  

               
            

             
                   

           
             

                   
          

         
                

             
           

                   
                

                
                    

             
               

           
           
              



ع
�صل الراب

الف
 الد�صتور امل�رصي ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا يجب اأن يكون

114

                  
             

         
                   

                  
              

           
              

                   
               

            
             

               
              

                
                  
                      

                 
             

             
            

          
               

    –           
               

             
            

           
                  

  
                     

                
          

                
            

   
   



ع
راب

 ال
صل

�
لف

ا
 الد�صتور امل�رصي ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا يجب اأن يكون

115

                  
             

         
                   

                  
              

           
              

                   
               

            
             

               
              

                
                  
                      

                 
             

             
            

          
               

    –           
               

             
            

           
                  

  
                     

                
          

                
            

   
   



ع
�صل الراب

الف
 الد�صتور امل�رصي ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا يجب اأن يكون

116

              
               

               
              
             

      
               

            
           

          
      

           
          

              
                 

                 
          
      

           
               

           

              
                

            
             

   

      
           

              
              

              
              

               
           

                    
            
  

                                                           
، ١٩٥٦مـن دسـتور   ) ٣(والمادة  ١٩٣٠من دستور ) ١٣٨(ة والماد ١٩٢٣من دستور ) ١٤٩(المادة   )٣٠(

مـن  ) ٢(والمـادة  ١٩٥٤مـن مشـروع دسـتور    ) ١٩٥(، والمـادة  ١٩٦٤من دستور ) ٥(والمادة 
  .٢٠٠١عالن الدستورى لعام واإل ١٩٧١دستور

مـن دسـتور   ) ٢٤(، والمادة ١٩٥٦من دستور ) ٣١(، والمادة ١٩٣٠ ١٩٢٣من دستورى ) ٣(المادة   )٣١(
  .٢٠١١عالن الدستورى من اإل) ٧(والمادة  ١٩٧١من دستور ) ٤٠(المادة ، و١٩٦٤
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  .١٩٧١دستور من ) ٧(المادة ، و١٩٦٤دستورمن ) ٤(المادة ، و١٩٥٦دستور من ) ٤٨(المادة    )٣٢(
، ١٩٥٦مـن دسـتور   ) ٦(، والمـادة  ١٩٧١من دستور ) ٨(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٨(المادة    )٣٣(

  .١٩٥٤من دستور) ٤(والمادة 
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  .١٩٧١من دستور ) ١٨(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٣٨(، والمادة ١٩٥٦من دستور ) ٤٨(المادة    )٣٤(
  .١٩٥٤دستور  ومشروع  ١٩٥٦و ١٩٣٠و١٩٢٣من دساتير ) ١٧(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ١٨(المادة   )٣٥(
 ،١٩٦٤من دسـتور  ) ٨(، والمادة ١٩٥٦من دستور ) ٧(، والمادة ١٩٥٤من مشروع دستور ) ٣٦(المادة   )٣٦(

  .٢٠١١من االعالن الدستورى ) ٥(، والمادة ١٩٧١من دستور) ٤(والمادة 
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  .١٩٧١دستور من ) ٧(المادة ، و١٩٦٤دستورمن ) ٤(المادة ، و١٩٥٦دستور من ) ٤٨(المادة    )٣٢(
، ١٩٥٦مـن دسـتور   ) ٦(، والمـادة  ١٩٧١من دستور ) ٨(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٨(المادة    )٣٣(

  .١٩٥٤من دستور) ٤(والمادة 
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  .١٩٧١من دستور ) ١٨(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٣٨(، والمادة ١٩٥٦من دستور ) ٤٨(المادة    )٣٤(
  .١٩٥٤دستور  ومشروع  ١٩٥٦و ١٩٣٠و١٩٢٣من دساتير ) ١٧(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ١٨(المادة   )٣٥(
 ،١٩٦٤من دسـتور  ) ٨(، والمادة ١٩٥٦من دستور ) ٧(، والمادة ١٩٥٤من مشروع دستور ) ٣٦(المادة   )٣٦(

  .٢٠١١من االعالن الدستورى ) ٥(، والمادة ١٩٧١من دستور) ٤(والمادة 
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، والمـادة  ١٩٧١من دسـتور  ) ١٧(والمادة ، ١٩٦٤من دستور ) ١٣(والمادة ) ١٢(المادة   )٣٧(

  .٢٠١١عالن الدستورى لعام من اإل) ٣٧(
من مشـروع  ) ٤٠(المادة ١٩٥٦دستور من ) ٥٢(مادة ،  ال١٩٧١من دستور ) ١٣(المادة    )٣٨(

  .١٩٥٤دستور 

        
                  

                 
             

                   
               

                  
          

  
       

               
               

               
               

                
    

        
             

              

                                                           
) ١١(، والمـادة  ١٩٥٦من دستور ) ١٩(، والمادة ١٩٥٤من مشروع دستور ) ٤٣(المادة    )٣٩(

  .١٩٧١من دستور 
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، والمـادة  ١٩٧١من دسـتور  ) ١٧(والمادة ، ١٩٦٤من دستور ) ١٣(والمادة ) ١٢(المادة   )٣٧(

  .٢٠١١عالن الدستورى لعام من اإل) ٣٧(
من مشـروع  ) ٤٠(المادة ١٩٥٦دستور من ) ٥٢(مادة ،  ال١٩٧١من دستور ) ١٣(المادة    )٣٨(

  .١٩٥٤دستور 

        
                  

                 
             

                   
               

                  
          

  
       

               
               

               
               

                
    

        
             

              

                                                           
) ١١(، والمـادة  ١٩٥٦من دستور ) ١٩(، والمادة ١٩٥٤من مشروع دستور ) ٤٣(المادة    )٣٩(

  .١٩٧١من دستور 
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عـالن  من اإل) ٨(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ٤١(المادة و ، ١٩٥٦من دستور ) ٦(المادة   )٤٠(

  .الدستورى
مـن  ) ١٣(، المادة ٢٠١١عالن الدستورى من اإل) ١٢( والمادة ١٩٧١من دستو) ٤٦(المادة   )٤١(

  . ١٩٥٤من مشروع دستور ) ١١(والمادة  ،١٩٦٤) ٣٤(،  والمادة ١٩٣٠و ١٩٢٣ دستور

                
                 

                  
             

                
                   

                   
               

      
         

             
                       

                  
              

                 
                  

   

                                                           
، والمـادة  ١٩٥٤من مشروع دستور ) ٢٥(، والمادة ١٩٣٠، ١٩٢٣من دستور ) ١٤(المادة   )٤٢(

  .١٩٧١من دستور ) ٤٧(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٣٥(
من االعالن ) ١٦(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ٥٤(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٣٧(ة مادال  )٤٣(

  .١٩٣٠و١٩٢٣من دستورى ) ٢٠(المادة ، و٢٠١١الدستورى لعام 
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عـالن  من اإل) ٨(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ٤١(المادة و ، ١٩٥٦من دستور ) ٦(المادة   )٤٠(

  .الدستورى
مـن  ) ١٣(، المادة ٢٠١١عالن الدستورى من اإل) ١٢( والمادة ١٩٧١من دستو) ٤٦(المادة   )٤١(

  . ١٩٥٤من مشروع دستور ) ١١(والمادة  ،١٩٦٤) ٣٤(،  والمادة ١٩٣٠و ١٩٢٣ دستور

                
                 

                  
             

                
                   

                   
               

      
         

             
                       

                  
              

                 
                  

   

                                                           
، والمـادة  ١٩٥٤من مشروع دستور ) ٢٥(، والمادة ١٩٣٠، ١٩٢٣من دستور ) ١٤(المادة   )٤٢(

  .١٩٧١من دستور ) ٤٧(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٣٥(
من االعالن ) ١٦(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ٥٤(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ٣٧(ة مادال  )٤٣(

  .١٩٣٠و١٩٢٣من دستورى ) ٢٠(المادة ، و٢٠١١الدستورى لعام 
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) ٥٥(، والمـادة  ١٩٥٦من دستور ) ٤٧(المادة ، و١٩٣٠و١٩٢٣من دستورى ) ٢١(المادة   )٤٤(

  . ٢٠١١من االعالن الدستورى ) ٤(، والمادة ١٩٧١من دستور 
 )٤٥(، والمـادة  ١٩٥٦دسـتور  مـن  ) ٦١( المادة، و١٩٥٤من مشروع دستور ) ٥(المادة  )٤٥(

  . ١٩٧١من دستور ) ٦٢(، والمادة ١٩٦٤دستور 

     
            

             
            

          
               
            

    
     

                  
                 

               
                

                     
  

      
                   

              
                

                 
                                                           

  .١٩٧١و ١٩٦٤، و١٩٥٦و ١٩٥٤و ١٩٣٠و ١٩٢٣من دستور ) ١(المادة   )٤٦(
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) ٥٥(، والمـادة  ١٩٥٦من دستور ) ٤٧(المادة ، و١٩٣٠و١٩٢٣من دستورى ) ٢١(المادة   )٤٤(

  . ٢٠١١من االعالن الدستورى ) ٤(، والمادة ١٩٧١من دستور 
 )٤٥(، والمـادة  ١٩٥٦دسـتور  مـن  ) ٦١( المادة، و١٩٥٤من مشروع دستور ) ٥(المادة  )٤٥(

  . ١٩٧١من دستور ) ٦٢(، والمادة ١٩٦٤دستور 

     
            

             
            

          
               
            

    
     

                  
                 

               
                

                     
  

      
                   

              
                

                 
                                                           

  .١٩٧١و ١٩٦٤، و١٩٥٦و ١٩٥٤و ١٩٣٠و ١٩٢٣من دستور ) ١(المادة   )٤٦(
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من ) ٤٦( ، والمادة١٩٥٦من دستور ) ٦٤(، والمادة ١٩٣٠و١٩٢٣من دستورى ) ٣٣(المادة   )٤٧(

من االعالن الدستورى لعـام  ) ٢٥(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ٧٣( ، والمادة١٩٦٤دستور 
٢٠١١.  

من دستور ) ٧٧(، والمادة١٩٦٤من دستور ) ١٠٣(، والمادة ١٩٥٦من دستور ) ١٢٢(المادة   )٤٨(
  .٢٠١١من االعالن الدستورى لعام ) ٢٩(، والمادة ١٩٧١

مـن  ) ٨٢( ، والمـادة ١٩٦٤من دسـتور  ) ١٠٩(والمادة  ،١٩٥٦من دستور ) ١٢٧(المادة   )٤٩(
  .١٩٧١دستور 

                 
              

      
            

                
           

              
              

              
                  

             
               

               
        

      
          

                 

                                                           
من دستور ) ١٢٨(، والمادة ١٩٣٠من دستور ) ٥٢(، والمادة ١٩٢٣من دستور ) ٥٣(المادة   ) ٥٠(

  .١٩٧١من دستور ) ٨٣(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ١١٠(، والمادة ١٩٥٦
مـن  ) ١٩٦(، والمـادة  ١٩٣٠ور من دسـت ) ٧٥(مادة ، وال١٩٢٣من دستور ) ٧٤(المادة    )٥١(

  .٢٠١١من االعالن الدستورى لعام ) ٣٥( ، والمادة ١٩٧١دستور 



ع
راب

 ال
صل

�
لف

ا
 الد�صتور امل�رصي ما كان، واقرتاحات القوى ال�صيا�صية ملا يجب اأن يكون

127

              
                  

               
                 

           
                

         –        
               

                
             

             
                

               
            

               

                                                           
من ) ٤٦( ، والمادة١٩٥٦من دستور ) ٦٤(، والمادة ١٩٣٠و١٩٢٣من دستورى ) ٣٣(المادة   )٤٧(

من االعالن الدستورى لعـام  ) ٢٥(، والمادة ١٩٧١من دستور ) ٧٣( ، والمادة١٩٦٤دستور 
٢٠١١.  

من دستور ) ٧٧(، والمادة١٩٦٤من دستور ) ١٠٣(، والمادة ١٩٥٦من دستور ) ١٢٢(المادة   )٤٨(
  .٢٠١١من االعالن الدستورى لعام ) ٢٩(، والمادة ١٩٧١

مـن  ) ٨٢( ، والمـادة ١٩٦٤من دسـتور  ) ١٠٩(والمادة  ،١٩٥٦من دستور ) ١٢٧(المادة   )٤٩(
  .١٩٧١دستور 

                 
              

      
            

                
           

              
              

              
                  

             
               

               
        

      
          

                 

                                                           
من دستور ) ١٢٨(، والمادة ١٩٣٠من دستور ) ٥٢(، والمادة ١٩٢٣من دستور ) ٥٣(المادة   ) ٥٠(

  .١٩٧١من دستور ) ٨٣(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ١١٠(، والمادة ١٩٥٦
مـن  ) ١٩٦(، والمـادة  ١٩٣٠ور من دسـت ) ٧٥(مادة ، وال١٩٢٣من دستور ) ٧٤(المادة    )٥١(

  .٢٠١١من االعالن الدستورى لعام ) ٣٥( ، والمادة ١٩٧١دستور 
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مـن  ) ١٢٢(المادة ، و١٩٣٠من دستور ) ١١٣(، والمادة ١٩٢٣من دستور ) ١٢٤(المادة    )٥٢(

مـن دسـتور   ) ١٥٢(، والمـادة  ١٩٥٦من دستور ) ١٧٥(، والمادة ١٩٥٤مشروع دستور 
  .٢٠١١عالن الدستورى من اإل) ٤٦(، والمادة ١٩٧١ستور من د) ١٦٥(، والمادة ١٩٦٤

، والمـادة  ١٩٥٦مـن دسـتور   ) ١٤٣(، والمادة ١٩٥٤من مشروع دستور ) ١٠٨(المادة   )٥٣(
  .٢٠١١من االعالن الدستورى لعام ) ٥٦(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ١٢٥(
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مـن  ) ١٢٢(المادة ، و١٩٣٠من دستور ) ١١٣(، والمادة ١٩٢٣من دستور ) ١٢٤(المادة    )٥٢(

مـن دسـتور   ) ١٥٢(، والمـادة  ١٩٥٦من دستور ) ١٧٥(، والمادة ١٩٥٤مشروع دستور 
  .٢٠١١عالن الدستورى من اإل) ٤٦(، والمادة ١٩٧١ستور من د) ١٦٥(، والمادة ١٩٦٤

، والمـادة  ١٩٥٦مـن دسـتور   ) ١٤٣(، والمادة ١٩٥٤من مشروع دستور ) ١٠٨(المادة   )٥٣(
  .٢٠١١من االعالن الدستورى لعام ) ٥٦(، والمادة ١٩٦٤من دستور ) ١٢٥(
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  .من وثيقة المجلس الوطني) ٢١(و) ٧(المادة  )٥٤(
  .يقة المجلس الوطنيمن وث) ٣(المادة  )٥٥(
  .من وثيقة هشام البسطويسى) ١(من وثيقة البرادعى، والمادة ) ١١(المادة  )٥٦(
  .من وثيقة الوفاق الوطنى) ٢(المادة  )٥٧(
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ٦٥(المادة  )٥٨(

        
              

              
                

                
          

            
              

                
           

     
                  

                
             

       
           

      
               

             
                  

                                                           
  .البند الرابع واألخير من وثيقة الوفاق الوطنى )٥٩(
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  .من وثيقة المجلس الوطني) ٢١(و) ٧(المادة  )٥٤(
  .يقة المجلس الوطنيمن وث) ٣(المادة  )٥٥(
  .من وثيقة هشام البسطويسى) ١(من وثيقة البرادعى، والمادة ) ١١(المادة  )٥٦(
  .من وثيقة الوفاق الوطنى) ٢(المادة  )٥٧(
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ٦٥(المادة  )٥٨(

        
              

              
                

                
          

            
              

                
           

     
                  

                
             

       
           

      
               

             
                  

                                                           
  .البند الرابع واألخير من وثيقة الوفاق الوطنى )٥٩(
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) ٧(من وثيقة المجلس الوطنى، والمـادة  ) ١(وثيقة الوفاق الوطنى، والمادة  من) ١١(المادة  )٦٠(

  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ١(زهر، المادة من وثيقة األ
  .زهرمن وثيقة األ) ٤(من وثيقة التحالف الديمقراطى، والمادة ) ٦(و) ٣(المادة  )٦١(
  .من وثيقة الوفاق الوطنى) ٤(، والمادة من وثيقة المجلس الوطنى) ٣(المادة   )٦٢(
  .من وثيقة الوفاق الوطنى) ١(مادة   )٦٣(
من وثيقة الوفـاق  ) ١١(بوثيقة الوفاق الوطنى، والبند ) ٨(بوثيقة البرادعى، البند )  ٦(البند    )٦٤(

  .من المجال االقتصادى بوثيقة التحالف الديمقراطى) ١(الوطنى، والبند 

        
                

                  
             

          
               

             
             

                   
            

       
                

             
  –             

                                                           
  .قة الوفاق الوطنىمن وثي) ١٠(المادة   )٦٥(
  .بنود التعليم من وثيقة الحقوق الدستورية للنساء  )٦٦(
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ١٨(المادة   )٦٧(
  .من وثيقة البرادعى) ٧(من وثيقة المجلس الوطنى، والمادة ) ١١(المادة   )٦٨(
مل من وثيقة الحقوق الدسـتورية  من وثيقة المجلس الوطنى، وبنود الحق فى الع) ١١(المادة   )٦٩(

مـن دسـتور بيـت الحكمـة     ) ٢٣(من وثيقة الوفاق الوطنى، والمادة ) ٧(للنساء، والمادة 
  .للدراسات االستراتيجية
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) ٧(من وثيقة المجلس الوطنى، والمـادة  ) ١(وثيقة الوفاق الوطنى، والمادة  من) ١١(المادة  )٦٠(

  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ١(زهر، المادة من وثيقة األ
  .زهرمن وثيقة األ) ٤(من وثيقة التحالف الديمقراطى، والمادة ) ٦(و) ٣(المادة  )٦١(
  .من وثيقة الوفاق الوطنى) ٤(، والمادة من وثيقة المجلس الوطنى) ٣(المادة   )٦٢(
  .من وثيقة الوفاق الوطنى) ١(مادة   )٦٣(
من وثيقة الوفـاق  ) ١١(بوثيقة الوفاق الوطنى، والبند ) ٨(بوثيقة البرادعى، البند )  ٦(البند    )٦٤(

  .من المجال االقتصادى بوثيقة التحالف الديمقراطى) ١(الوطنى، والبند 

        
                

                  
             

          
               

             
             

                   
            

       
                

             
  –             

                                                           
  .قة الوفاق الوطنىمن وثي) ١٠(المادة   )٦٥(
  .بنود التعليم من وثيقة الحقوق الدستورية للنساء  )٦٦(
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ١٨(المادة   )٦٧(
  .من وثيقة البرادعى) ٧(من وثيقة المجلس الوطنى، والمادة ) ١١(المادة   )٦٨(
مل من وثيقة الحقوق الدسـتورية  من وثيقة المجلس الوطنى، وبنود الحق فى الع) ١١(المادة   )٦٩(

مـن دسـتور بيـت الحكمـة     ) ٢٣(من وثيقة الوفاق الوطنى، والمادة ) ٧(للنساء، والمادة 
  .للدراسات االستراتيجية
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مـن  ) ١١(و) ٨(من بنود الحقوق والحريات بوثيقة المجلس الـوطنى، والمـادة   ) ٥(المادة   )٧٠(

  .دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ١١(لمادة ا  )٧١(
مـن  ) ٤٦(من وثيقة البرادعى، والمادة ) ٤(من وثيقة هشام البسطويسى، والمادة )  ١(مادة   )٧٢(

  .دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية

             
      

        
             
                    
             

      
               

                 
               

          
       

             
               

               
           

                                                           
وق الشخصية من وثيقة من وثيقة البرادعى، وبنود الحق) ٩(من وثيقة الوفاق الوطنى، مادة ) ١٢(مادة   )٧٣(

  .الحقوق الدستورية للنساء
  .بنود الحقوق والحويات، وثيقة الحقوق الدستورية للنساء  )٧٤(
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ٦٢(المادة   )٧٥(
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مـن  ) ١١(و) ٨(من بنود الحقوق والحريات بوثيقة المجلس الـوطنى، والمـادة   ) ٥(المادة   )٧٠(

  .دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ١١(لمادة ا  )٧١(
مـن  ) ٤٦(من وثيقة البرادعى، والمادة ) ٤(من وثيقة هشام البسطويسى، والمادة )  ١(مادة   )٧٢(

  .دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية

             
      

        
             
                    
             

      
               

                 
               

          
       

             
               

               
           

                                                           
وق الشخصية من وثيقة من وثيقة البرادعى، وبنود الحق) ٩(من وثيقة الوفاق الوطنى، مادة ) ١٢(مادة   )٧٣(

  .الحقوق الدستورية للنساء
  .بنود الحقوق والحويات، وثيقة الحقوق الدستورية للنساء  )٧٤(
  .من دستور بيت الحكمة للدراسات االستراتيجية) ٦٢(المادة   )٧٥(
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من بنود مقومات الدولـة بوثيقـة الوفـاق الـوطنى،     ) ٦(من وثيقة المجلس الوطنى، وبند ) ١١(المادة  )٧٦(
  .من إعالن مبادئ المواطنة والدولة المصرية)  ٧(من وثيقة البرادعى، والمادة ) ٤(لمادة وا

من بند وثيقة المجلس الوطنى، بنود مقومات الدولة من وثيقة الحقوق الدسـتورية للنسـاء،   ) ٢١(المادة  )٧٧(
  .من وثيقة األزهر) ٧( و )٥(المادة 

               
    

              
                  

                  
         

           
             

          
     

   

                                                           
من دستور بيـت الحكمـة للدراسـات    ) ١٤٥(مادة من وثيقة الوفاق الوطنى، وال) ٨(المادة  )٧٨(

  .االستراتيجية
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من بنود مقومات الدولـة بوثيقـة الوفـاق الـوطنى،     ) ٦(من وثيقة المجلس الوطنى، وبند ) ١١(المادة  )٧٦(
  .من إعالن مبادئ المواطنة والدولة المصرية)  ٧(من وثيقة البرادعى، والمادة ) ٤(لمادة وا

من بند وثيقة المجلس الوطنى، بنود مقومات الدولة من وثيقة الحقوق الدسـتورية للنسـاء،   ) ٢١(المادة  )٧٧(
  .من وثيقة األزهر) ٧( و )٥(المادة 

               
    

              
                  

                  
         

           
             

          
     

   

                                                           
من دستور بيـت الحكمـة للدراسـات    ) ١٤٥(مادة من وثيقة الوفاق الوطنى، وال) ٨(المادة  )٧٨(

  .االستراتيجية
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(79)  http://ar.wikipedia.org/wiki/  محافظة القاهرة 
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(80) http://arz.wikipedia.org/wikiمحافظة_بنى_سويف/ 

 

 

                    
   

            
              

   
             

               
            

          
 

     
  

  
     

   
   
  
                 

             

                                                           
(81) http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/owsimg2/pdf/rep1n.pdf  
(82) http://www.marefa.org/index.phpمحافظة_بني_سويف/ 
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